Panduan Baptisan
Baptisan adalah proses inisiasi orang percaya ke dalam
gereja dan suatu perayaan yang penting baik untuk hidup
individu tersebut maupun gereja. Panduan ini menguraikan
pentingnya baptisan bagi orang Kristen, alasan mengapa
Gereja perlu melayani baptisan, serta syarat dan prosedur
upacara pembaptisan di Gereja Hillsong.

PANDUAN BAPTISAN
Baptisan adalah proses inisiasi orang percaya ke dalam
gereja dan suatu perayaan yang penting baik untuk hidup
individu tersebut maupun gereja.

1. SEBAGAI ORANG
DIBAPTIS?

KRISTEN,

MENGAPA

KITA

PERLU

DASAR ALKITAB
Dalam Alkitab, kata baptisan disebutkan beberapa kali. Kata baptisan dalam bahasa Yunani
adalah ‘baptizo’ yang berarti mencelupkan, membenamkan, menenggelamkan atau
menerjunkan ke dalam cairan. Baptisan air bukanlah mandi, sauna, pemercikan air, kebijakan
penjaminan untuk bayi, takhayul atau pemberian nama Kristen untuk bayi.
Baptisan adalah:
- Sebuah tindakan ketaatan mengikuti teladan Kristus (Mat 3:13-19 & 1 Pet 2:21-22)
- Sebuah ekspresi yang terlihat ke luar dari sebuah perubahan di dalam batin, yang
digerakkan oleh iman kita kepada Tuhan (Kisah 8:26-39).
- Sebuah simbol dari penguburan dan kebangkitan (Roma 6:1-7 & Kol 2:12)
Contoh dari Alkitab untuk meneguhkan pentingnya kita dibaptis:
- Yesus yang memerintahkan kita (Mat 28:19)
- Yesus dibaptis dan ingin kita untuk mengikuti teladannya (Mat 3:13-17)
- Kotbah para murid Yesus seringkali disertai dengan baptisan
- Orang-orang Kristen mula-mula menyadari perlunya mereka kembali kepada Tuhan
dan dibaptis (Kis 2:38-41)
- Baptisan adalah tindakan ketaatan dan karena itu memperkuat komitmen kita kepada
hidup baru dan membantu kita melangkah maju (Markus 16:15)

TUJUAN BAPTISAN – SEBUAH PENGAKUAN IMAN DI DEPAN UMUM
Pengakuan di depan umum...
Orang percaya dibaptis secara publik – di depan keluarga gereja mereka dan seringkali juga
saksi-saksi lain – sebagai sebuah pengakuan komitmen mereka kepada Kristus di depan
umum. Alkitab tidak mengutarakan bahwa ini sebagai baptisan masuk ke dalam Gereja –
tetapi ke dalam Kristus (Kis 19:5). Namun ketika kita dibaptis, kita bersekutu dengan seluruh
orang yang sudah dibaptis dan dengan demikian kita memiliki rasa saling memiliki dengan
orang percaya yang sudah dibaptis dalam Gereja Kristus. Dengan demikian, baptisan
memperdalam rasa persekutuan dan kekeluargaan kita. (Hal serupa juga berlaku dalam
perjamuan kudus)
Iman...
Baptisan adalah sebuah tindakan penuh tujuan dan pengakuan dari sebuah kehidupan iman
yang berkelanjutan dalam Kristus. Paulus berkata, “Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku
sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi
sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi

aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab
sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus.” (Galatia
2:20-21)

2. SEBAGAI GEREJA, MENGAPA KITA MEMBAPTIS ORANG?
DUA SAKRAMEN PROTESTAN
Selain Perjamuan Kudus, baptisan adalah salah satu dari dua “Sakramen” Protestan –
sakramen berasal dari sebuah kata Latin yang berarti “sumpah suci”. Istilah ini tidak
ditemukan dalam Perjanjian Baru. Namun, kata Yunani yang dipakai adalah mysterion yang
berarti menyampaikan pekerjaan keselamatan oleh Allah yang misterius – spiritual – melalui
Kristus dalam kehidupan orang percaya. Baptisan digambarkan oleh Augustine sebagai
“sebuah tanda yang kelihatan dari luar atas sebuah kasih karunia yang terjadi di dalam batin”.
Pada abad ketiga dan keempat, ketika gereja sedang mengalami penganiayaan, bagi
seseorang untuk dibaptis dan mengambil perjamuan kudus dapat dibandingkan seperti
seorang prajurit Romawi yang mengambil sumpah suci untuk kepatuhan dan kesetiaan.
Karena itu, teologi Kristen untuk baptisan dan perjamuan kudus telah dikembangkan untuk
mengikutsertakan arti dari sebuah komitmen Kristiani dan kesetiaan pada gereja.

ASAL USUL BAPTISAN KRISTEN
Kata baptisan berasal dari bahasa Yunani baptizo (“bap-teez-o”) yang berarti mencelupkan,
membenamkan, menerjunkan atau menenggelamkan ke dalam suatu zat. Baptisan
diibaratkan seperti perubahan yang terjadi ketika sehelai kain dicelupkan ke dalam cairan
berisi pewarna. Karena itu, baptisan merupakan sebuah tanda transformasi; perubahan dari
dalam hidup kita yang terjadi melalui Yesus Kristus (Roma 10:9).
Baptisan di dalam Alkitab diyakini melibatkan pembenaman total di dalam air – oleh karena
itu tidak sama dengan hanya memercikan air pada seseorang. Di dalam Alkitab hal ini
digambarkan secara simbolis menguburkan kehidupan kita yang lama dan dibangkitkan
dalam kehidupan yang baru (Roma 6:1-4, Kolose 2:12). Hal ini melambangkan keputusan
untuk meninggalkan hidup yang lama menuju komitmen hidup yang baru dalam Kristus (1
Korintus 10:1-2, 2 Korintus 5:17).

3. SYARAT DAN KETENTUAN BAPTISAN AIR
SYARAT DAN KETENTUAN BAGI SESEORANG UNTUK DIBAPTIS
-

-

Pengarah baptisan sebelum ibadah
Pengakuan iman – bahwa yang bersangkutan mengasihi Yesus dan mau mengikuti
serta taat kepada-Nya
Batas umur yang cukup – yang bersangkutan cukup usia untuk memahami ‘Mengapa’
mereka dibaptis
Kita terbuka untuk membaptis lagi seseorang jika yang bersangkutan merasa
digerakan oleh Roh Kudus

PERSIAPAN PRAKTIS UNTUK MENGADAKAN BAPTISAN AIR
Waktu dan lokasi
- Baptisan biasanya kami adakan di tengah-tengah ibadah Minggu malam.
- Sekitar kira-kira setiap 6 minggu, jika memungkinkan baptisan diadakan bersamaan
dengan acara-acara signifikan dalam kehidupan Gereja (contohnya Vision
Sunday/Minggu Visi, Sunday visits Friday night/Ibadah Minggu malam dipindah ke
Jumat malam, dsb.)
Komunikasi sebelum Baptisan diadakan
- Menginformasikan tim-tim dan pemimpin kunci terkait bahwa baptisan akan diadakan
pada waktu/lokasi yang telah ditentukan (contohnya Pastor Koordinator Ibadah, tim
Follow Up, tim New Christian, tim Next Steps).
- Menginformasikan jemaat bahwa baptisan akan diadakan pada waktu/lokasi yang
telah ditentukan (contohnya melalui selebaran cetak saat ibadah, video pengumuman
Gereja selama ibadah, MC dalam ibadah, melalui tim yang menelepon untuk
menindaklanjuti, dan email/SMS pribadi secara masal di tengah minggu).
Sarana Khusus/Gedung/Tim
- Tim Acara dan tim Baptisan telah berkomunikasi dan mengkonfirmasikan semua detil
yang diperlukan.
- Kolam baptisan disiapkan di dalam gedung atau fasilitas terdekat.
- Sebuah pijakan yang dapat diletakan di dalam kolam untuk anak-anak yang akan
dibaptis.
- Fasilitas untuk menghangatkan air (penting khususnya saat musim dingin!)
- Ada ruang/area yang cukup untuk teman-teman dan keluarga berkumpul dan melihat
dari dekat.
- Pastors telah memberikan konfirmasi untuk membaptis orang pada malam tersebut
dan mengadakan pengarahan baptisan sebelum ibadah.
- Konfirmasi dari para volunteers dari tim tempat, tim acara, tim baptisan (untuk
mengarahkan peserta, berdoa bagi peserta, serta mempersiapkan area untuk kamar
ganti setelah baptisan, dsb.), tim kamera/produksi (sebagai Gereja kami merekam
baptisan dengan tujuan a.) kami dapat memberikan sebuah DVD baptisan kepada
setiap individu yang dibaptis setelah ibadah dan b.) kami menampilkan baptisan di
layar utama selama ibadah), tim fotografi, dsb.
- Area baptisan dalam gedung memenuhi semua syarat dan ketentuan keselamatan
publik sesuai dengan ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang berlaku.
- Tim Baptisan dapat memberikan konfirmasi rincian kontak yang benar dari semua
peserta yang dibaptis, mempersiapkan serta mengirimkan sebuah sertifikat baptisan
pribadi kepada setiap peserta tersebut.
- Resource centre dapat mencetak serta memberikan DVD baptisan kepada setiap
peserta setelah ibadah
- Anggaran dana dan jumlah peserta yang pasti harus telah dikonfirmasikan dengan tim
perayaan setelah baptisan.
- Tim perayaan setelah baptisan telah merencanakan, membeli, dan menyediakan meja
dalam Ruang Penyambutan untuk menjamu setiap individu yang telah dibaptis dan
keluarga/kerabat mereka dengan santapan setelah ibadah (serta kopi/cokelat hangat
gratis dari tim kafe Ruang Penyambutan), disertai sajian terdakat dari malam baptisan
tersebut (contoh live music, photo wall).

Persiapan Baptisan
- Pendeta dan tim baptisan telah mengkonfirmasikan kata-kata yang akan disampaikan,
pengajaran baptisan (yang akan disampaikan selama pengarahan), kesaksian yang
akan disampaikan, atau tindakan simbolis (dan praktis!) yang akan diambil selama
upacara baptisan berlangsung.

TANTANGAN YANG MUNGKIN MUNCUL
Pendeta dan tim baptis (dan tim terkait lainnya, seperti gedung/acara) perlu bersiaga dan
telah memperhitungkan solusi untuk tantangan yang mungkin muncul saat mempersiapkan
peserta baptisan atau selama upacara baptisan berlangsung.
Menangani Situasi Tak Terduga
- Permintaan untuk baptisan kembali
- Keputusan untuk dibaptis yang mendadak pada hari-H sebelum ibadah
- Keputusan untuk dibaptis yang mendadak pada hari-H saat upacara baptisan sedang
berlangsung
- Mempersiapkan handuk cadangan, baju dan celana pendek untuk keputusan baptisan
mendadak hari-H
- Membaptis orang dengan kebutuhan khusus
- Membantu orang tua masuk dan keluar dari kolam
- Meletakkan sebuah pijakan dalam kolam untuk anak-anak kecil yang ingin dibaptis
Menangani Kejadian Tak Terduga
- Pemanas kolam belum dinyalakan... khusus musim dingin ini penting!
- Kerusakan pada peralatan
- Kesalahan yang dibuat tim
Peninjauan dan Peningkatan Upacara Baptisan
- Sistem apakah yang dapat digunakan untuk meninjau efektivitas dan kepraktisan dari
pelaksanaan baptisan dalam ibadah?

4. PROSEDUR PELAYANAN BAPTISAN
Kami telah terlibat dengan orang-orang Kristen baru selama bertahun-tahun dan telah melihat
ribuan orang dibaptis. Kami mencintaii apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap
orang yang mengikuti baptisan air.

MELAKUKAN REGISTRASI BAPTISAN
-

Registrasi online
Registrasi pada kartu ‘Welcome Home’ sebelum atau sesudah ibadah pada akhir
pekan, dengan mencentang kotak yang menyatakan Anda tertarik untuk dibaptis
Registrasi ketika melakukan salah satu kelas untuk orang yang baru menjadi Kristen,
yaitu :Discovery, atau Alpha, pada akhir pekan atau tengah minggu.
Didaftarkan oleh salah satu anggota tim yang akan menindaklanjuti registrasi tersebut
melalui ptelepon ketika orang tersebut memberikan konfirmasi ingin dibaptis.

Semua registrasi akan diterima oleh tim Baptisan.

KOMUNIKASI KEPADA PESERTA SEBELUM BAPTISAN
-

Mengirimkan email kepada setiap peserta yang terdaftar 2 minggu sebelum ibadah
yang disertai baptisan.
Menelepon setiap peserta yang terdaftar 1 minggu sebelum ibadah tersebut.
Informasi yang kami berikan kepada peserta adalah 1) untuk datang ke pengarahan
baptisan 30 menit sebelum ibadah yang mereka pilih, pengarahan tersebut
berlangsung sekitar 15-20 menit, 2) untuk membawa celana pendek, baju, handuk,
dan pakaian ganti

PADA MALAM BAPTISAN
-

-

-

Kami menyelenggarakan pengarahan baptisan sebelum ibadah (meliputi topik 1)
Identifikasi, 2) Pemisahan, 3)Transformasi)
Saat berada di kolam, Pendeta menunggu aba-aba dari MC untuk memulai baptisan.
Dalam kolam: Pendeta yang membaptis bertanya ‘Mengapa kamu ingin dibaptis?’,
menunggu respon, kemudian berkata ‘Oleh pengakuan imanmu kami membaptis
kamu... dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.”
Di luar kolam: segera setelah baptisan, tim yang ada akan berbicara dan berdoa
dengan peserta yang baru saja dibaptis (pria dengan pria, wanita dengan wanita),
kemudian peserta dapat mengeringkan diri/mengganti pakaian kemudian mengikuti
ibadah.
Tim perayaan setelah baptisan dari ibadaht menyelenggarakan perayaan setelah
baptisan setelah ibadah selesai, biasanya diadakan di area khusus penyambutan
untuk keluarga dan kerabat dari orang yang telah dibaptis. Anggaran untuk hal ini telah
diberikan kepada Pendeta koordinator ibadah untuk membeli makanan
Kami juga memberikan kepada setiap peserta sebuah DVD rekaman baptisan mereka
secara gratis.

SETELAH MALAM BAPTISAN
-

Setelah acara tersebut kami akan mengirimkan sertifikat baptis kepada setiap orang
yang telah dibaptis.

